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Šiek tiek statistikos
2011-2012 mokslo metais 1-12 klasėse mokėsi 1234 mokiniai, mokyklą baigė 86 abiturientai.
Mokykla teikia bendrąjį išsilavinimą, paremtą vertybinių nuostatų sistema ir krikščioniška etika,
kryptingą meninį (muzikinį) ugdymą, atsižvelgiama į vaiko individualybę, kiekvienas mokinys ugdomas
siekti sėkmės. Mokiniai turi galimybę lavintis įvairiuose mokyklos siūlomuose būreliuose, rinktis
užsienio kalbas (nuo 2 kl. – anglų, vokiečių kalbas, nuo 6 kl. – rusų, vokiečių kalbas). Tėvams
pageidaujant mokykloje veikia pailgintos darbo dienos grupė, kur iki 17 val. mokytojos priežiūroje
mokiniai įdomiai praleidžia laisvalaikį, ruošia pamokas.
Mokykloje dirba 101 mokytojas, socialinė pedagogė, psichologė, logopedė, kurios padeda spręsti vaikų,
šeimų socialines, psichologines problemas.

Mokyklos direktoriai
Petronėlė Šulskaitė — 1968-1981 m.
Rimantas Lapkus — 1981-2001 m.
Irena Gerčienė — 2001-2007 m.
Aleksandra Bancevičienė — nuo 2007 m.

Atributika

Mokyklos herbas

Mokyklos vėliava ir uniforma
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Istorija
Kauno 27 vidurinės („Vyturio“) mokyklos istorija prasidėjo 1968 metais, kai buvo padėti pamatai pastato
statybai, o pirmieji mokiniai pradėjo mokytis tuo metu veikusioje 26-joje vidurinėje mokykloje suburtose
naujose klasėse. Jau 1969 metų rugsėjo 1-ąją visi persikraustė į ką tik pastatytą mokyklą. Statybininkai
įteikė raktus pirmajai direktorei Petronėlei Šulskaitei ir prasidėjo įprastas mokyklos gyvenimas. Tuo metu
mokyklos pastate įsikūrė ir Kauno I vaikų muzikos mokyklos filialas. Laikinai, kol bus pastatytas kitos
mokyklos pastatas, čia kartu mokėsi ir naujai įsteigtos 28-sios vidurinės mokyklos (dabar „Atžalyno“)
mokiniai.
Padvelkus pertvarkos vėjams Lietuvoje, ėmė keistis ir švietimo įstaigos, iškilo tautinės mokyklos idėja,
pradėta ieškoti įvairesnių ugdymo būdų, kurie geriau tenkintų mokinių poreikius. Mokyklos mokytojų ir
tėvų iniciatyva imta ruošti dokumentus muzikinio ugdymo integracijai į bendrojo lavinimo programas.
Tuometinio direktoriaus Rimanto Lapkaus ir muzikos mokyklos mokytojos Irenos Žurumskienės
pastangų dėka 1989 metų rugsėjo 1 dieną vidurinėje mokykloje muzikos dalykas nuo pirmos klasės
pradėtas dėstyti sustiprintai. Tai turėjo reikšmingos įtakos kuriant savitą mokyklos „veidą“. Ugdymo
savitumas dar labiau išryškėjo, kai 1991 metais Kauno miesto Valdybos ir kultūros švietimo skyriaus
vedėjo 1991-05-08 įsakymu Nr. 292 mokykloje buvo įsteigtas Instrumentinis (muzikos) skyrius.
Artėjant mokyklos 25-čiui, 1993 metais Kauno 27 vidurinei mokyklai buvo suteiktas „Vyturio“
pavadinimas, sukurta mokyklos emblema, vėliava (projekto bendraautorė ir pirminio varianto kūrėja
dailės mokytoja Romualda Lebedevienė). Vėliavą pašventino Kauno šv. Antano Paduviečio bažnyčios
klebonas Petras Meilus, rėmėjas – akcinė bendrovė „Dirbtinis pluoštas“, rūpintojas –- mokyklos tėvų
komiteto pirmininkas, AB „Pluoštas“ tuometinis vyr. inžinierius Alfonsas Paulavičius. Šventinant vėliavą
A. Paulavičiui asistavo šios mokyklos auklėtinė Ina Petkevičienė, tuo metu neseniai pradėjusi dirbti
direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Mokykloje vykdoma kryptingo meninio muzikinio
ugdymo programa. Mokykloje vyksta chorinio
dainavimo, instrumentinio muzikavimo ir folkloro
pamokos, kryptingas meninis ugdymas integruojamas
su Instrumentinio (muzikos) skyriaus veikla.
Mokyklos
chorai,
folkloro
ansambliai
bei
instrumentalistai garsina ne tik mokyklos vardą, bet ir
Kauno miestą respublikos ir tarptautiniuose
konkursuose, nuolat laimėdami prizinius ir
aukščiausius apdovanojimus, mokiniai ir jų mokytojai
už muzikos pasiekimus buvo apdovanoti Lietuvos
Respublikos prezidentų Algirdo Mykolo Brazausko,
Valdo Adamkaus ir Dalios Grybauskaitės padėkomis.
Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimu nuo 2009 metų rugpjūčio 15 dienos mokykla pertvarkyta į
Viešąją įstaigą Kauno „Vyturio“ katalikišką vidurinę mokyklą. Katalikiškos mokyklos nuostatos puikiai
dera su realizuojamomis kryptingo meninio (muzikinio) ugdymo programomis, kurios yra papildytos
sakraline muzika bei sakraliniu giedojimu. Mokykla teikia kryptingą meninį ir muzikinį išsilavinimą bei
išduoda LR Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimą. Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2011
metų balandžio 4-8 dienomis vertindama mokyklos veiklos kokybę, išskyrė mokyklą už savitumą –
mokinių meninės raiškos plėtojimą per kryptingą meninį muzikinį ugdymą, muzikos skyriaus veiklą. VšĮ
Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla buvo įvardinta kaip analogo Lietuvoje neturinti mokykla,
kuri sėkmingai apjungia kryptingą meninį (muzikinį) ir dorinį mokinių ugdymą.
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Bendruomenė
Pedagogai
Mokykloje dirba daug puikių aukštos kvalifikacijos pedagogų. Tai fortepijono mokytojos ekspertės Vita
Karužaitė ir Aldona Didžiulytė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Roma Rusteikienė, biologijos
mokytojas ekspertas Dainius Statkevičius, logopedė ekspertė Germa Astrauskienė. Patarimų jaunesniems
kolegoms negaili ilgamečiai mokytojai, mokykloje išdirbę trisdešimt ir daugiau metų: lituanistės Irena
Gerčienė ir Danguolė Dundulytė, chemijos mokytoja Birutė Damaševičienė, užsienio kalbų mokytojos
Vida Milerienė, Vida Sveikatienė, Regina Deglienė, Danguolė Balvočienė, geografijos mokytojas
Gintautas Žemaitis, istorijos mokytoja Danutė Vežbickienė, kūno kultūros mokytojas Algirdas
Liumparas, pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja Audronė Garunkštienė. Mokykloje nuo pat jos
įkūrimo dirbo ir jau į užtarnautą poilsį išėjo matematikos mokytoja Ramunė Norkevičienė, technologijų
mokytojas Kazimieras Žilys, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Angelė Kuraitienė ir daug kitų. Šioje
mokykloje mokėsi, ją baigė ir šiandien pedagoginį darbą joje dirba būrys buvusių mokinių: Ina
Petkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Vilma Urbonienė, matematikos mokytoja metodininkė,
sesuo Liucija Grybaitė, tikybos mokytoja, Eglė Bitinienė, gamtos mokytoja, Jurga Stravinskienė, dailės
mokytoja metodininkė, Auksė Frejienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Rasa Kisielienė, pradinių
klasių mokytoja metodininkė, Gytė Kurtinaitienė, raštinės vedėja, pradinių klasių mokytoja, Nijolė
Šikšnelienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, Rūta Morkūnienė, folkloro vyr. mokytoja, Tadas Balaišis,
muzikos vyr. mokytojas.
Įžymios asmenybės
Mokykla per keturis dešimtmečius išugdė daug iškilių Lietuvos asmenybių. Mokykloje mokėsi ir ją baigė
Vytautas Ališauskas, Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto Vatikane, filosofas, istorikas,
diplomatas, Lietuvos kultūros veikėjas; Gintarė Volungevičiūtė – Sheidt, Lietuvos buriuotoja, 2008 metų
olimpiadoje Pekine pirmoji Lietuvai iškovojusi olimpinį sidabro medalį; Vytenis Vaškelis, Kauno šv.
Antano Paduviečio bažnyčios klebonas; Rolandas Daugėla, Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo) bažnyčios choro vadovas, tarptautinio chorų sakralinio
konkurso „Cantante Domine“ organizatorius; Milda Smalakytė, sopranas,
operos solistė. Nemažai Lietuvoje garsių žmonių ilgiau ar trumpiau
mokėsi „Vyturio“ mokykloje: Arūnas Matelis, kino režisierius,
prodiuseris, Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatas; Judita
Leitaitė, operos solistė, garsus mecosopranas, už nuopelnus Lietuvos
kultūrai apdovanota Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi ir
Vyriausybės kultūros ir meno premija; Sigutis Jačėnas, aktorius,
režisierius; Edita Mildažytė, televizijos laidų vedėja, prodiuserė,
visuomenės veikėja; Ričardas Rickevičius, televizijos režisierius, filmų
kūrėjas, prodiuseris; Egidijus Dapšas, daugkartinis Lietuvos automobilių
žiedinių lenktynių čempionato nugalėtojas, vicečempionas; olimpiniai
čempionai krepšininkai Valdemaras Chomičius ir Šarūnas Marčiulionis,
krepšininkas Vilmantas Dilys.
Gintarė Volungevičiūtė - Sheidt mokyklos Rugsėjo 1-osios šventėje (2008 m.)
Mokinių pasiekimai
Galima pasigirti aukštais mokinių pasiekimais akademinėje ir meninėje srityse. Kauno meras 2011 metų
lapkričio 29 dieną Rotušėje apdovanojo mokinius ir jų mokytojus, kurie formaliojo švietimo srityje
tarptautinėse olimpiadose ir respublikiniuose konkursuose laimėjo aukso, sidabro ir bronzos medalius
arba tapo 1-3 vietų laureatais. Už puikius rezultatus lietuvių kalbos ir literatūros srityje 2011 metais buvo
apdovanota buvusi mokyklos abiturientė Martyna Stankevičiūtė ir lietuvių kalbos mokytoja ekspertė
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Roma Rusteikienė, vardiniu medaliu ir padėkos raštu už aukštus pasiekimus dailės ir technologijų srityje
apdovanotas 10 klasės mokinys Motiejus Vaura ir dailės mokytoja metodininkė Jurgita Stravinskienė.
2012 metais mokyklą su pagyrimu baigė net keturios abiturientės - Erika Kuzminskaitė, Andželika
Buivydaitė, Greta Kutkaitė, Justina Medžiaušytė. Už gerus mokslo rezultatus merginas asmeniniais
vardiniais laikrodžiais apdovanojo LR Seimo narys Kazys Starkevičius. Nacionaliniame dailyraščio
konkurse „Rašom! 2012“ vyresniųjų klasių mokinių ir studentų grupėje 7d klasės mokinė Ramunė
Stabingytė ne tik buvo pripažinta dailiausiai rašančia, bet ir laimėjo vertingą prizą – interaktyvią lentą,
kurią mokyklai įteikė LR Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Lietuvos moksleivių
dainuojamosios poezijos konkurse „Poezija, pavasaris ir muzika 2012“ vienuoliktos klasės mokiniai
Matas Kaunietis ir Linas Kulaitis tapo 2 vietos laimėtojais (dueto kategorija). Solistas Matas Kaunietis
taip pat dalyvavo konkurso „Dainų dainelė 2012“ respublikiniame ture. Dešimtokas Žygintas Miknius
laimėjo pirmąją vietą Respublikiniame mokinių kūrybinių darbų konkurse „Fizikos bandymai aplink
mus“. Tarptautinio pripažinimo sulaukė mokinių komanda ekonomikos konkurse „International Student
Company festival 2012“ Rygoje (Latvija), kuriame dalyvavo net 78 šalių atstovai. Mokinių mokomoji
bendrovė „MMB Pomidoras kelyje“ laimėjo diplomą socialinio verslumo kategorijoje, o komandos nariai
ir ekonomikos mokytoja Sandra Paštuolytė gavo rėmėjų apdovanojimus. Emilija Sirvydytė (9d) ir Vilius
Vaura (8d) dalyvavo ketvirtajame pasauliniame konkurse „Rusiškų žodžių pasaulis“ ir tapo šio konkurso
finalininkais. Respublikiniame lietuvių kalbos diktanto konkurse
„Rašau diktantą 2012“ ketvirtos klasės mokinė Marija
Mikušauskaitė užėmė 2 vietą, o pradinių klasių mokinių komanda
respublikiniame spektaklių - pasakų festivalyje „Stebuklų šalis“
vaidino anglų kalba ir laimėjo net dvi nominacijas.

LR Seimo narys K. Starkevičius sveikina
abiturientę G. Kutkaitę

L. Kulaitis ir M. Kaunietis su apdovanojimais
konkurse „Poezija, pavasaris ir muzika 2012“

Besimokantys groti įvairiais instrumentais muzikos skyriaus mokiniai dalyvauja konkursuose ir tampa
laureatais. Septintos klasės mokinys Dainius Rutkauskas 2010 metais tarptautiniame akordeonininkų
konkurse Teramo mieste (Italija) užėmė 1 vietą, po to dvejus metus iš eilės tarptautiniame akordeonistų
solistų konkurse Daugpilyje (Latvija) laimėjo 3 vietą, o 2012 metais sėkmingai dalyvavo LRT konkurse
„vunderkindai.lt“. Pianistės Ieva Gaižauskaitė, Kamilė
Strumskytė, Laura Opanaitė, Ugnė Baltrušytė parsivežė ne
vieną diplomą iš tarptautinių pianistų konkursų. Muzikos
skyriaus antros kasės mokinys Simonas Miknius 1-jame
tarptautiniame pianistų konkurse „Musica pianoforte 2012“
laimėjo laureato diplomą. 2012 metų vasario 28 dieną
Lietuvos Respublikos Prezidentūroje jaunųjų muzikų,
tarptautinių konkursų laureatų, ir jų pedagogų pagerbimo
iškilmėse buvo apdovanota mūsų mokyklos 7c klasės
mokinė Ieva Gaižauskaitė, lankanti muzikos skyriaus
fortepijono klasę, ir mokytoja ekspertė Vita Karužaitė.
Akordeonistas D. Rutkauskas ir komisijos narys prof. V. Prudnikovas
po TV pasirodymo konkurse „vunderkindai.lt“
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Mokyklos gyvenimas
Sielovada
Didelis dėmesys mokyklos bendruomenėje skiriamas krikščioniškųjų vertybių ugdymui. Mokslo metų
pradžioje ir pabaigoje bei prieš didžiąsias metines šventes vyksta mokyklos bendruomenės rekolekcijos
Kauno šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Mokykloje vykdomi tęstiniai sielovados projektai mokiniams
„Advento šviesa į kiekvieną klasę“, „Nugalėk blogį gerumu“, „Dieve, laimink mus“, labdaros projektai
„Gerumas mus vienija“, „Sušildykime neišnešiotus kūdikius“ bei kiti. Mokiniai ir mokytojai dalyvauja
piligriminiuose žygiuose, ateitininkų sąskrydžiuose, susitikimuose su kunigais ir vienuoliais.
2009 m. birželio 13 d. piligriminis žygis į Šiluvą

Jaunimo diena Šiluvos atlaiduose (2011-09-11)

„Nors kelionė buvo varginanti (ėjome apie 20 kilometrų), tačiau nuobodžiauti nebuvo kada.
Susipažinome su kitais piligrimais, giedojome giesmes, sveikinomės su mus aplenkiančiais
žmonėmis, bendravome. Didžiausią įspūdį paliko roko opera „Prisikėlęs“. Ją žiūrėjo tokia didelė
minia žmonių, kad nebuvo net kur prisėsti!“ (Eglė, 12 kl.)
Kauno šv. Antano Paduviečio bažnyčioje 2011 metų lapkričio
22 dieną vyko iškilmingos mišios ir mokyklos chorų festivalis,
skirtas šv. Cecilijos dienai paminėti. Vilius Vaura, 8d klasės
mokinys, nutapė chorų globėjos šventos Cecilijos paveikslą ir
jį padovanojo bažnyčiai.

Vilius Vaura prie savo tapyto paveikslo „Šv. Cecilija“
Kauno Rotušėje 2012 m. kovo mėnesį jubiliejinėje 10-oje dailės
akcijoje — projekte „Šv. Kazimieras – Lietuvos jaunimo
globėjas“ mūsų mokyklos komanda sukūrė puikų darbą koliažo ir
tapybos technika.
Mokyklos komanda su dailės koliažu, skirtu šv. Kazimierui (2012 m.)
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Mokykloje dažnai lankosi vienuoliai ir
kunigai, jie bendrauja su mokiniais,
mokytojais, dalinasi dvasinio gyvenimo
patirtimi. Mokyklos bendruomenė net du
kartus susitiko su saleziečiu kunigu Hermanu
Šulcu, katalikų misionieriumi Ruandoje, ir jo
globotiniais.
2011-02-14 susitikimas su H.Šulcu ir jo
globotiniais.

2011 metų kovo 1 dieną mokykloje lankėsi
Tiberiados bendruomenės broliai. Šios vienuolinės
bendruomenės, pasirinkusios šv. Pranciškaus ir šv.
Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasingumo kelią,
pašaukimas ir misija yra dirbti su vaikais, jaunimu
bei šeimomis, jaunimo tarpe skleisti evangelijos
žinią.
Broliai vienuoliai bendrauja su mokiniais

„Pašaukimas ateina netikėtai, - sakė 11 klasės mokinys Deividas po susitikimo su vienuoliais. Išgirstos mintys per šį trumpą, bet dvasingą pusvalandį man padėjo suprasti, jog kad ir kiek kartų
nusivilsiu gyvenimu, neverta prarasti tikėjimo savimi, nes pašaukimas ateis, kai to nesitikėsiu.“

Apaštalinio Nuncijaus Luigi Bonazzi, Šventojo Sosto atstovo Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims,
apsilankymas mokykloje 2012 metų gegužės 18 dieną ir jo išsakytos mintys davė daug peno
apmąstymams apie pedagogo pašaukimą (žiūr. nuotraukas apačioje).

Apaštalinį Nuncijų L. Bonazzi pasitinka direktorė A. Bancevičienė, ses. Liucija ir mokyklos bendruomenė.

8

Tradiciniai renginiai
Bendruomenėje smagiai, išradingai švenčiamos tradicinės mokyklinės šventės, valstybinių dienų
minėjimai ir kalendorinės šventės: Rugsėjo 1 - Mokslo ir žinių diena, Mokytojų dienos minėjimas,
Pirmokų krikštynos, Advento popietės, šauniausios klasės ir draugiškiausių mokinių rinkimai, talentų šou,
Kaziuko mugė, Užgavėnės, Šimtadienis, Paskutinis skambutis bei pradinės mokyklos baigimo šventė,
Abiturientų išleistuvės. Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, skirtoje šventėje
„Graži tu, mano brangi Tėvyne“ koncertuoja mokyklos meno kolektyvai, apdovanojami mokyklos
pirmūnai ir olimpiadų laimėtojai. Mokslo metų pabaigoje vyksta šventė „Mokyklos garbė“, kurios metu
pagerbiami ir padėkomis apdovanojami mokyklos vardą įvairiuose konkursuose ir varžybose garsinę
mokiniai ir jų mokytojai.

Mokytojų dienos proga pamokas veda dvyliktokai

Koncertuoja mokiniai - Užgavėnių persirengėliai

Tradicija tapo dalyvauti tokiuose respublikiniuose renginiuose, kaip akcija Sausio 13-osios įvykiams
atminti „Atmintis gyva, nes liudija“, Konstitucijos egzamine, žinių apie Europą konkurse, „Savaitės be
patyčių“ veiklose. Mokykloje organizuojamas tarptautinis jaunimo chorų festivalis „Dainuokime kartu“,
respublikinis folklorinių šokių konkursas „Patrepsynė“, chorų konkursas „Dainuok ir keliauk“, Kauno
miesto mokyklų folkloro kolektyvų šventė „Sodzino brolis obelėlį“, instrumentinių ansamblių konkursas
ir daug kitų renginių.

Mišrus choras „Vyturys“ konkurse „Dainuok ir keliauk“

Folklorinių šokių konkursas „Patrepsynė“

Įdomiai ir prasmingai laiką leidžia mokyklos Mokinių tarybos nariai. Mokiniai džiaugiasi, kad dalyvavo
Kauno miesto mokinių tarybos organizuotame septintajame draugystės ir bendradarbiavimo projekte
„Mokinių savaitė 2012“. Tai tradicinis projektas, skatinantis mokinius bendrauti su kitomis miesto
mokyklomis bei dalintis mokyklų veiklos patirtimi. Projekte dalyvaujanti klasė turėjo išsirinkti 10-ies
9

mokinių grupę, kuri visą savaitę mokėsi naujojoje
mokykloje. Į jų vietą mokytis atėjo mokiniai iš
kitos mokyklos, burtų tvarka išsitraukę naująją
ugdymo įstaigą. Kiekvieną dieną skirtingose
projekte dalyvaujančiose mokyklose vyko
popamokinė veikla, susipažinimo, mokslo,
improvizacijų, karaoke dienos ir galiausiai,
penktadienį, uždarymo vakaras.
„Mokinių savaitės 2012“ dalyviai

Mintys apie mokyklą
Justas Stanislovas, buvęs Kauno „Vyturio“ katalikiškos vidurinės mokyklos mokinys, kuris šiuo metu
mokosi Anglijoje, Londono "Forest Hill School in performing arts" mokykloje, sako:
„[..] tokių muzikos skyriaus ir visos mokyklos mokytojų nerasi jokioje kitoje Lietuvos mokykloje, tuo
labiau, kaip supratau dabar, net ir užsienyje. Jie draugiški, nuoširdūs, visada stengiasi padėti mokiniui.
„Vyturys“ yra išskirtinė ir vienintelė tokia mokykla Kaune ir, manau, visoje Lietuvoje. [...] mokiniai
tikrai džiaugiasi joje mokydamiesi, čia jiems sudarytos aukšto lygio sąlygos tobulėti menų srityse. Aš
tikiu, kad ji išaugins (ir jau išaugino) daug aukšto lygio muzikų, skaitovų, choristų.“

Danguolė Dundulytė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja:
„Iš karto pasakysiu – tai labai gera mokykla. Gera todėl, kad joje mokosi puikūs vaikai, kad juos moko
šviesūs mokytojai, kad juos visus – mokinius ir mokytojus – vienija kūrybinga, protinga ir geranoriška
administracija. Mokykloje nuo ryto iki vakaro tyliai „gyvena muzika“, po šiuo stogu viešpatauja šilta ir
kūrybinga dvasia, tarytum kiekvieną pakylėjanti šiek tiek aukščiau, šiek tiek nuoširdžiau. [...] Mes
augame vienas kitą paremdami, vienas kitam patardami, vienas kitą atjausdami. Ir mažą, ir didelį.
Mokydami ir mokydamiesi kiekvieną dieną priimti kaip dovaną.“
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